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Formand: 
Michael Bruun, Fugletoften 19, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 23 22 17 21 

Kasserer: 
Niels Grann, Stentoften 3, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 51 330 470 
Spørgsmål vedr. brud, planlagte/igangsatte ledningsarbejder bedes rettet til Niels Grann. 

Bjarne Bagge, Agertoften 17, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 40 81 72 96 

Nicolai Frederiksen, Agertoften 20, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 25 25 13 47 
Spørgsmål vedr. brud kan også rettes til Nicolai Fredriksen. 

Rasmus Birch, Byvejen 56, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 20 60 74 39 

Bestyrelsen kan også kontaktes på e-mail post@osted-vandvaerk.dk. 
 

Bestyrelsen 

Spild Grønt spild Vandstatistik 
År Udp.Netto Solgt m3 % m3 % 

2014 92.044 89.505 2.539 2,8% 0 0,0% 

2013 93.025 89.291 3.734 4,0% 0 0,0% 

2012 92.432 88.017 4.415 4,8% 0 0,0% 

2011 91.790 87.307 4.483 4,9% 0 0,0% 

2010 101.706 91.644 10.062 9,9% 0 0,0% 

HUSK: Ved ejer-/lejerskifte påhviler det køber/sælger eller ejer/lejer selv at ordne 
mellemværende vedrørende udgiften til vand, fx. over ejendommens refusionsopgø-
relse. Køber kommer til at betale sælgers vandforbrug, såfremt dette ikke afregnes 
jf. ovenstående. Ejerskifte kan meddeles via Vandværkets hjemmeside under punk-
tet Ejerskifte. 

Osted Vandværk kan kontaktes på e-mail: post@osted-vandvaerk.dk, på 
telefon: 51 330 470 eller på adressen: Byvejen 22 B, Osted, 4320 Lejre. 

Vandværket har ikke fast kontortid, hvorfor det kan være nødvendigt at lægge be-
sked på Vandværkets telefonsvarer, sende en mail eller et brev. 

Henvendelse besvares som hovedregel indenfor 1 til 2 dage. 

Erhvervsdrivende som forsynes med vand fra Osted Vandværk, opfordres til at tegne 
en driftsstabsforsikring. 

Af vandværkets regulativ § 6.3 fremgår det, at enhver forbruger må, uden at have 
krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som føl-
ge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder 
vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeu-
re, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v. 

Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrel-
se, herunder ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening), er vandværket, uan-
set om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdriven-
des, herunder den erhvervsdrivendes aftageres/klienters/kunders driftstab, avance-
tab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandværket 
har udvist fortsæt eller grov uagtsomhed. 

Driftstabsforsikring for erhvervsdrivende 
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Osted Vandværk 
Byvejen 22 B 
Osted 
4320 Lejre 

Af et parti der består af ca. 
50% af Osted Vandværks 
målere, har der været udta-
get en stikprøve, som har 
været til kontrol på et akkre-
diteret laboratorium. Partiet 
dumpede, hvorfor hele partiet 
skal udskiftet. 
Osted Vandværk har yderlige-
re et parti bestående af ca. 
15% af målerne, som er iden-
tisk med det første parti. Det 
må antages at dette parti og-
så vil dumpe. 
Herudover er ca. 10% af må-
lerne en blanding af forskelli-
ge modeller, som det ikke 
kan svare sig at stikprøve-
kontrollere. 
Alle målere udskiftes derfor i 
løbet af 2015 til en fjernaf-
læst model.  
For ikke at skulle hæve prisen 

på vandet, lånefinansieres ud-
giften. 
Bestyrelsen har endnu ikke 
valgt målermodel. Det forven-
tes gjort inden udgangen af 
april måned 2015. 
Det forventes, at målerne ud-
skiftes i perioden maj til okto-
ber 2015. 
Generalforsamlingen har be-
sluttet, at der skal etableres 
trådløst netværk til daglig af-
læsning af vandmålerne, såle-
des forbrugerne via hjemme-
side eller app på telefonen, 
dagligt kan følge med i vand-
forbruget. 
Det blive også muligt, at tilkø-
bet et trådløst display, som 
viser hvad måleren står på. 
Når der er valgt ny vandmå-
ler, informeres der yderligere. 

Den 2. marts 2015, blev 25% af de ind-
betalinger der betales via girokort betalt 
for sent. Herudover betaler flere et stør-
re eller mindre beløb end opkrævet. 

Alt sammen noget der øger administra-
tionen væsentligt, da Osted Vandværk 

skal reagere på eller forholde sig til disse 
afvigelser. Osted Vandværk opfordre der-
for alle, der endnu ikke er tilmeldt Beta-
lingsservice til at blive dette. 

Ved tilmelding til BS, opnås også automa-
tisk tilbagebetaling, ved for meget betalt. 
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I dette nummer: 

Udskiftning af vandmålere 

April 2015 Årgang 11, Nummer 13 

Fusion med Allerslev Huse Vandværk 

Pr. 1. januar 2015 er Osted 
Vandværk og Allerslev Huse 
Vandværk fusioneret. 

I efteråret 2014 blev der lagt 
ny forsyningsledning fra By-
vejen til Allerslev Huse. Ar-

bejdet forløb i det store hele 
planmæssigt. 

Forbrugerne i Allerslev Huse 
bydes velkommen til Osted 
Vandværk. 

Betaling via Betalingsservice 



 

Side 2 

Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 
var der generalforsamling på Osted Kro. 

Forkortet referat (kan ses i fuld længde 
på vandværkets hjemmeside): 

1. Valg af dirigent. 
Jens-Erik Mogenstrup blev valgt. 
Dirigenten konstaterede generalfor-
samlingen lovligt indvarslet og dermed 
beslutningsdygtig. 

2. Beretning om det forløbne år. 
I beretningen nævntes: 

 at antallet af forbrugere udgør 764. 

 at der har været 3 anlægsarbejder i 
årets løb, bl.a. er der etableret ny 
forsyningsledning til forbruger i Al-
lerslev Huse. 

 at der i årets løb har været 11 led-
ningsbrud, som bestyrelsen har 
kendskab til. 

 at der i årets løb er solgt vand til 
Kirkebjerg Vandværk og Allerslev 
Huse Vandværk. 

 at vandspildet er faldet fra 4,0% i 
2013 til 2,8%  i 2014. 

 at af de foretagne vandanalyser, vi-
ste en en lille overskridelse. Omprø-
ve vidste ingen overskridelse. 

 at bestyrelsen har holdt 6 møder i 
løbet af året. 

 at vandværkerts hjemmeside har 
haft 1.914 besøg. 

 at vandværkets lån afdrages plan-
mæssigt. 

 at det faste bidrag for 2015 er uæn-
dret 1.500 kr. og m3-prisen er uæn-
dret 5,00 kr. 
Den grønne afgift til staten er steget 
med 40 øre til 6,53 kr.  
Alle beløb er ekskl. moms. 

 at Osted Vandværk opfylder be-
kendtgørelse 132 om kvalitetssik-
ring på almene vandforsyningsan-
læg 

 at ultralydskalkknuserne blev sat i 
drift den 11. maj 2014. 

 at Osted Vandværk og Allerslev Hu-
se Vandværk fusionerede med virk-
ning fra den 1. januar 2015. 

 at alle vandmålere udskiftes i løbet 
af 2015 til en model, som kan fjern-
aflæses, således vandværket frem-
over læser målerne af.  

3. Regnskab 2014. 
 Resultatopgørelse (i 1.000 kr.). 
 Indtægter kr. 1.671 
 Driftsudgifter kr. -381 
 Adm.udgifter kr. -238 
 Afskrivninger kr. -560 
 Driftsresultat kr. 492 
 Finansielle poster kr. -7 
 Årets resultat kr. 485 

 Balance (i 1.000 kr.). 
 Anlægsaktiver kr. 13.490 
 Omsæt.aktiver kr. 1.037 
 Aktiver i alt kr. 14.527 

 Egenkapital kr. 7.224 
 Langfrist gæld kr. 6.401 
 Kortfristet gæld kr. 902 
 Balance i alt kr. 14.527 

4. Budget 2015 (i 1.000 kr.). 
 Indtægter kr. 1.685 
 Driftsudgifter kr. -325 
 Adm.udgifter kr. -250 
 Afskrivninger kr. -645 
 Driftsresultat kr. 465 
 Finansielle poster kr. -90 
 Årets resultat kr. 375 

5. Behandling af indkomne forslag. 
Ingen forslag til behandling. 

6. Valg af medlemmer og suppleant 
til bestyrelsen. 
Niels Grann og Rasmus Birch blev 
genvalgt. 
Som suppleant blev Torben Larsen 
genvalgt. 

7. Valg af revisor og suppleant. 
Jens-Erik Mogenstrup blev genvalgt 
som revisor. 
Som suppleant blev Kurt Efraimsen 
nyvalgt.  

8. Eventuelt. 
Kassereren oplyste, at der i årsrappor-
ten er kommet et nyt kapitel med, 
som hedder ”Mål for forsyningssikker-
hed og vandkvalitet”. Her kan læses 
om, hvad bestyrelsen gør for at sikre 
høj forsyningssikkerhed og god vand-
kvalitet. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlin-
gen og gav ordet til formanden for afslut-
tende bemærkninger. 
 

Generalforsamling 2014 den 24. februar 2015 
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Besøg på en galeanstalt 

En politiker besøgte en galeanstalt og 
blev vist rundt af forstanderen.  
- Hvordan finder I ud af om folk er 
"gale" nok til at blive indlagt? spurgte 
politikeren.  
- Vi fylder et badekar med vand, giver 
dem en teske, en kop og en spand og 
beder dem tømme karret.  
- Nåh! sagde politikeren. De normale 
bruger spanden fordi det går hurtigst, 
ikke? 
- Nej, svarede forstanderen. De normale 
trækker proppen ud! Vil du have en 
seng ved vinduet? 

Mellem kvinder 
- Kan din mand lave mad? 
- Lave mad? 
Han kan ikke engang lave te om morge-
nen. 
Jeg må koge vandet om aftenen, så han 
bare skal varme det. 

Vandski 

40 galejslaver roede flittigt. En oppasser 
kom hen til dem og råbte: "Jeg har en god 
og en dårlig nyhed til jer.” 

”Den gode er at I får en ekstra ration rom. 
Den dårlige er at kaptajnen har besluttet 
at han vil stå på vandski." 

Vandkvalitet 

Vandede vittigheder 

Projekter i 2015 

Som omtalt på forsiden, vil alle vand-
målere bliver udskiftet i løbet af som-
meren/efteråret. 

Når bestyrelsen har valgt måler, vil 
der blive informeret yderligere. 

Herudover forventes der opsat lager-
pavillon og nødstrømsgenerator på 
vandværket, således der ved strøm-
svigt fortsat er vand i hanen. 

 

Rent vand ved afgang fra vandværket. 
Prøvedato: 12.2.2015. Analyserapport: AR-15-CA-0027582-01 

Undersøgelse Resultat Maks. Undersøgelse Resultat Maks. 

Farve Farveløs   Kimtal v. 22°C 2 50 

Klarhed Klar   Kimtal v. 37°C 1 5 

Lugt Ingen   Ammonium <0,006 0,050 

Smag Normal  Nitrit <0,009 0,010 

Temp. ved prøvetagning 9,0°  Nitrat 3,0 50 

pH 7,9 7,0-8,5 Chlorid 38 250 

Ledningsevne 76 >30 Fluorid 0,94 1,500 

Coliforme bakterie v. 37°C <1 i.m. Jern 0,023 0,100 

E. coli <1 i.m. Mangan <0,005 0,020 

   NVOC 2,6 4 

En vandanalyse på Assendløsevej havde en lille overskridelse af parameteren Coliforme. Omprøve 
viste ingen overskridelse.  

Herudover har alle vandprøver taget i 2014 opfyldt kvalitetskravene. 

Lækagesøgning 

Der påtænkes ikke ud-
ført lækagesøgning i 
2015, da vandspildet 
vurderes at være endnu 
lavere end i 2014. 

Med nye fjeraflæste må-
lere, vil lækager hos for-
brugerne efter måler bli-
ve opdaget dagen efter 
de er opstået. 


